
 

Passie voor 
leren!

Strategisch schoolplan  
2016-2020



Het schoolteam heeft een ideaal! De komende jaren 
kinderen ontwikkelkansen bieden binnen één peda-
gogisch klimaat met doorlopende leerlijnen van 0-13 
jaar. Onderwijs, Ontwikkeling, Opvoeding, Ontspanning 
en Opvang (de 5 O’s) tezamen als totaalarrangement 
waarin we de kinderen voorbereiden op de toekomst.
 
Met elkaar zijn we de afgelopen jaren 2012-2016 een 
verandertraject ingegaan om het beste uit onszelf te 
halen. Wat zijn de opbrengsten? Welke ambities en 
doelen hebben we waargemaakt, waar staan we nu? 
Doen we de goede dingen en doen we die dingen ook 
goed? De opbrengsten worden cyclisch geëvalueerd 
en bijgesteld op realistische doelen. In het jaarverslag 
kijken we terug  op de ingezette ontwikkeltrajecten en 
de werkelijk behaalde doelen. Jaarlijks verantwoorden 
wij onze opdracht in de schoolgids naar derden, dit is 
een afgeleide vorm van het jaarplan. 
 
We staan voor een heldere begeleiding, ouders mogen 
van ons verwachten waar we aan werken en weten 
waar we voor staan. Wij geven gerichte  informatie over 
de onderwijsinhoud  en bieden ouders alle ruimte voor 
oudergesprekken en kind/oudergesprekken, zorgge-
sprekken om de ontwikkeling van het kind met ouders 
te bespreken. De wisselwerking tussen het kind, de 

groep, de leerkracht en de ouders heeft veel invloed op 
de ontwikkelingsgroei van het kind.
 
Kinderen leren beter als hun ouders betrokken zijn bij 
de school. Ouders dragen bij aan het schoolsucces van 
de kinderen.
 
Kinderen worden eigenaar van hun eigen leerproces. 
Onderwijs en ontwikkeling is een voortdurend proces 
en vindt niet alleen plaats op school tijdens de lesuren 
of door de medewerkers. Door alle partners betrekken, 
ook de interne en externe begeleiding, realiseren we 
een passend onderwijsaanbod. Een onderzoekende 
houding voor iedereen is essentieel.
 
Naast ‘Passie voor leren’, nemen we het motto van de 
vorige beleidsperiode mee, ‘Samen leren met onder-
linge verschillen’. Dit houdt in dat we als team profes-
sioneel leren, waarbij we gebruik maken van elkaars 
didactische kwaliteiten.
 
Graag bedank ik iedereen hartelijk die heeft bijgedra-
gen aan dit uitdagende schoolplan.
 

Myriam Franse, directeur IKC 

Voorwoord



De strategische beleidsvoornemens van De Linge voor 
de periode 2016 –2020 zijn kader- stellend geformuleerd 
door het directeurenberaad en directeur/bestuurder. 
De stichtingsscholen werken vanuit verschillende 
onderwijsconcepten zoals Dalton, Jenaplan en 
leerstofjaarklassensystemen. Het bestuur van de 
stichting is opgedragen aan het bestuur onder toezicht 
van de Raad van Toezicht. Voor de invulling van de 
periode 2016-2020 zijn de kaders van het Strategische 
Beleidsplan van Stichting De Linge richtinggevend. 
De doelstellingen en opbrengsten zijn vastgesteld op 
meer schools niveau, waar binnen de school specifieke 
uitgangpunten en tussendoelen 2018 vastgesteld 
worden, ons strategisch schoolplan. Een resultaatgericht 
meerjarenplan dat richtinggevend is op onderwijs en 
opvoeding. Het is verbindend en bindend voor de 
interne organisatie. Het geeft alle medewerkers de 
kaders om de kwaliteit van educatie te versterken.

Hoe is het plan tot stand gekomen?
Het schoolplan is tot stand gekomen in samenspraak 
met leerkrachten, intern begeleiders en het 
managementteam. De leerlingenraad is geraadpleegd 
op onderwerpen die ter zake doende zijn.  

De MR geleding ouders en de geleding 
personeel hebben instemmingsrecht. (WMS Wet 
Medezeggenschap Scholen, Art. 12 en art. 13). 
Basisschool Pius X is de afdeling onderwijs van het 
Integraal Kind Centrum (IKC) en maakt deel uit van 
stichting De Linge.

Ontwikkelingen
 Wij beogen een gestage ontwikkeling naar een IKC Pius 
X/ ’t Hummelhonk als maatschappelijke voorziening voor 
alle kinderen die past in een eigentijdse omgeving. Ons 
motto: Het kind staat centraal! Dit geeft richting aan de 
educatieve invulling om talenten van kinderen in brede 
zin tot ontwikkeling te brengen. Wat betekent dit voor de 
komende 4 jaar? 

Missie
Passie voor leren en leren met passie is de rode draad in 
ons beleid. Naast het leren van de kinderen met of door 
passie, blijft het team zichzelf professionaliseren. Om 
het beste uit het kind te kunnen halen. 
Dit betekent dat we de onderwijsbehoefte kunnen 
herkennen en benoemen, waarbij het omgaan met de 
verschillende talenten van kinderen uitgangspunt is.

Kaderstelling en inleiding



speelplein met voorzieningen gericht op het oudere 
kind. Basisschool Pius X is een van de vijf basisscholen 
in Bemmel. De ligging van de school is in de kern van 
het dorp met de directe nabijheid cultureel centrum De 
Kinkel, het gemeentehuis en het Kinkelplein (parkeren). 
De school is omgeven door een ruime tuin. Aangrenzend 
aan de speelplaats ligt sportzaal De Hoenderik, de 
groepen 3 t/m 5 maken hier gebruik van. De kinderen 
vanaf groep 6 maken gebruik van de sportaccommodatie 
De Bongerd, gelokaliseerd op 5 minuten van de school. 
Er wordt binnen de basisschool gewerkt met het 
leerstofjaarklassensysteem met veel
aandacht voor de onderwijsbehoeften van het individuele 
kind. De totale leerstof wordt over de acht leerjaren 
verspreid. De basiskennis van rekenen, taal en lezen 
wordt klassikaal aangeboden en vervolgens verwerken 
de kinderen hun leerstof op eigen niveau, waarbij de 
leerkracht op 3 niveaus instructie verzorgt en extra 
ondersteuning biedt. We verzorgen handelings- en 
opbrengstgericht onderwijs waarbij we ouders zien 
als educatieve partners. Door mogelijke terugloop van 
het aantal leerlingen kan het ieder jaar opnieuw een 
overweging zijn om een combinatiegroep te vormen. 
Het leerstofjaarklassensysteem blijft het uitgangspunt. 
De kleutergroepen starten het schooljaar 2016 met 
ongeveer 22 kinderen per groep, maar door de toelating 
van 4 jarigen gedurende het hele jaar, zitten er aan het 
eind van het schooljaar rond de 30 kinderen in de groep. 
De groepen 3  t/m 8 variëren van 24 tot 27 leerlingen 
per groep. De school werkt met een continurooster; alle 

dagen van 8.30 uur tot 14.30 uur, met uitzondering van 
de woensdag 8.30 uur tot 12.15 uur. Groep 1 is iedere 
vrijdag vrij en de groepen 2 t/m 4 iedere vrijdagmiddag. 
Het onderwijsteam bestaat uit een directeur, met een 
dag ondersteuning op adjunct niveau,  22 leerkrachten, 1 
intern begeleider, 1 leerkracht als onderwijsondersteuner 
( 12 uren per week), 2 onderwijsassistenten, 1 conciërge 
( 20 uren per week). Er zijn 22 groepsgebonden 
leerkrachten: 17 vrouwen, 5 mannen, waarvan 5 fulltime 
en 17 parttime.
Wij streven naar evenwicht in het team, niet alleen in 
leeftijdsopbouw en verhouding mannelijke en vrouwelijke 
leerkrachten, ook qua aanstellingen. Er werken meerdere 
leerkrachten op payrollbasis met een jaarcontract 
zodat daarvoor geen structurele verplichtingen worden 
opgebouwd. 17 personeelsleden hebben een vast 
dienstverband.
Twee leerkrachten hebben zich ontwikkeld als 
gedragsspecialist, een leerkracht is orthopedagoog. 
De komende periode willen wij teambreed onze 
handelingsbekwaamheid in een aansturing van 
uitzonderlijk gedrag vergroten. De meeste leerkrachten 
hebben zich bekwaamd in de begeleiding van kinderen 
met leesproblemen. 

Opdracht & visie   
om te komen tot de ontwikkeling van 
het Integraal Kind Centrum (IKC)
Naast de inrichting van opbrengstgericht onderwijs  
willen wij ook invulling geven aan een passend 
ontwikkelingsaanbod waarbij het kind centraal staat, 
vandaar een toelichting op de IKC ontwikkeling (zie 
hoofdstuk: medewerkers, professionele medewerkers, 
ambitie). Wij richten ons op de ontwikkelings- en 
onderwijsbehoefte van kinderen van 0 tot 13 jaar. Het 
uitgangspunt is dat het kind centraal staat. Onderwijs, 
opvoeding, ontwikkeling, opvang en ontspanning  (de 5 
O’s) zijn richtlijnen voor het pedagogische en educatieve 
kader. 

Dit kader omvat een aantal richtinggevende principes: 
• Lichamelijke en emotionele veiligheid en   
 welbevinden; 
• Samenwerken met de ouder; 
• Kinderen leren spelend en actief in relatie met  
 hun omgeving; 
• De medewerkers van een Integraal Kind Centrum  
 hebben een actieve rol; 
• Geïntegreerde benadering; 
• Autonomie en verbondenheid;
• Respect voor diversiteit; 
• Samen leren met onderlinge verschillen; 
• De doorgaande ontwikkelingslijn; 
• Kerndoelen.

Opvoeding en Opvang gebeurt vanuit de visie dat ieder 
kind ertoe doet. Het IKC heeft aandacht voor het kind 
als individu en het kind als onderdeel van een sociale 
maatschappij.
Autonomie, relatie en competentie zijn belangrijke pijlers 
voor het IKC.  
Wij staan voor zelfwaardering, zelfrespect en plezier in 
spelen en leren door aan te sluiten bij de mogelijkheden 
van kinderen en medewerkers. 
We zijn een organisatie waar kennis toegepast wordt in 
een betekenisvolle context door te leren, toepassen en 
beleven.
Onderwijsontwikkeling kenmerkt zich door vanuit een 
gestructureerde, eenduidige manier van educatie. Het 
gestructureerd en eenduidig aanbieden van de lesstof 
wordt ondersteund door eigentijdse methodes. Op IKC 
Pius X/’t Hummelhonk bereiden we de kinderen voor om 
goed te kunnen functioneren in de 21ste eeuw. We zorgen 

dat ze een goede basis hebben op het gebied van taal, 
lezen en rekenen. We streven naar hoge resultaten in 
relatie met de mogelijkheden van ieder individueel kind. 
Deze instrumentele vaardigheden staan in dienst
van de ontwikkeling van vaardigheden die de kinderen 
in hun toekomstige werkzame leven functioneel kunnen 
gebruiken.
We leren kinderen samenwerken, probleemoplossend 
vermogen te ontwikkelen, ICT-geletterdheid, creativiteit, 
kritisch denken, communiceren, sociale en culturele 
vaardigheden. Door een balans te zoeken tussen de 
cognitieve vaardigheden
en de vaardigheden voor de 21ste eeuw werken we aan 
de ontwikkeling van het totale kind met al zijn kwaliteiten. 
 
Schoolbeschrijving
In het hoofdgebouw van de Pius X school is de relatief 
jonge organisatie IKC  gevestigd. De school is onderdeel 
van het Integraal Kind Centrum met mogelijkheden 
tot naschoolse opvang. Dit IKC  is ontstaan vanuit de 
samenwerking van basisschool Pius X en kinderopvang 
’t Hummelhonk. Voorheen waren dit twee afzonderlijke 
organisaties binnen dezelfde stichting. De locatie van 
de voormalige basisschool Pius X is aangepast op de 
huidige IKC inrichting, zowel de kinderopvangorganisatie 
als het peuterspeelzaalwerk is ondergebracht in hetzelfde 
gebouw. Hiermee is de fysieke start gemaakt voor ons IKC 
om samen de juiste dingen te doen. Dit heeft geresulteerd 
in het uitwerken van een gezamenlijke missie en visie (zie 
projectplan Integraal Kind Centrum Voorziening 0 tot 13 
jaar 2015-2016).

Onze organisatie is gevestigd in een hoofdgebouw dat 
stamt uit midden jaren vijftig. In de loop der jaren is het 
gebouw diverse malen verbouwd tot wat het nu is. Een 
gebouw met 9 leslokalen, speelzaal voor de onderbouw, 
2 ruime gemeenschappelijke ruimtes, 2 ruimtes voor de 
kinderopvang en de peuterspeelzaal. Verder een aantal 
kantoorruimtes, magazijnen en een personeelsruimte. 
Tegenover het hoofdgebouw heeft de school een 
dependance waar de groepen 6 t/m 8 gevestigd zijn. 
Deze groepen maken ook gebruik van alle faciliteiten 
van het hoofdgebouw. Er zijn drie speelplaatsen: Eén 
voor de kinderopvang, ėėn met speeltoestellen ingericht 
schoolplein voor alle groepen vanaf 4 jaar en een 



Het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling 
( SLO) heeft in opdracht van het ministerie van 
O&W de kerndoelen voor alle ontwikkel- en 
leergebieden uitgewerkt in tussendoelen en leerlijnen. 
Ook de overstijgende leerdoelen die gaan over 
zelfstandigheidsontwikkeling, de ontwikkeling 
van het zelfbeeld van leerlingen, het ontwikkelen 
van leerstrategieën en het omgaan met ICT. Deze 
streefdoelen zijn het  referentiekader voor school en 
voor (publieke) verantwoording. Bij alle vakgebieden en 
methoden worden de kerndoelen omschreven. In alle 
leerjaren wordt de volledige leerlijn gevolgd. Er wordt 
gewerkt volgens het leerstofjaarklassensysteem, ook wel 
het klassikaal systeem genoemd. De totale leerstof wordt 
over de acht leerjaren verspreid. 

De voorschoolse groepen en de groepen 1 en 2
Het doel van de kleutergroepen is brede ontwikkeling en 
persoonsvorming. 
We zetten in op een kindgerichte benadering waarin 
leerkrachten de eigen inbreng van kinderen waarderen 
en waarin kinderen zelf keuzes maken. Op deze manier 
wordt het zelfvertrouwen van de kinderen vergroot. 
Dit bevordert betrokkenheid, zelfstandigheid en 
eigenaarschap. De leeromgeving en organisatie zijn 
hierop ingericht. 
Leerkrachten scheppen een rijke leeromgeving en bieden 
een passend aanbod waarin de kerndoelen verwerkt zijn.
Persoonsontwikkeling, sociale ontwikkeling, lichamelijke 
ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling zijn daarbij 
allemaal van even groot belang. 
Binnen de kleutergroepen ligt naast de focus op 
meetbaar leerrendement  een belangrijk accent op de 
zelfsturing van kinderen. De ontwikkeling in zelfsturing 
wordt door observaties vastgesteld en gevolgd in 
ontwikkeling. Door te spelen ontwikkelen kinderen o.a. 
executieve vaardigheden. Keuzes maken, plannen en 
impulsbeheersing leiden tot zelfsturing en bevorderen 
de zelfstandigheid. Zelfsturing is een voorwaarde om 
succesvol te zijn in het schools leren (via instructie) vanaf 
groep 3. Het kleuteronderwijs levert op deze manier 
een grote bijdrage in de voorwaardelijke sfeer om tot 
goede resultaten te komen in de leerjaren die volgen. 
Spel is een noodzakelijke, betekenisvolle activiteit. 
Persoonlijkheidsontwikkeling, sociale ontwikkeling, 
taalontwikkeling en executieve vaardigheden komen 
hierin samen. Leerkrachten hebben zich geschoold in 
gerichte begeleiding van de executieve vaardigheden van  
2013 tot 2015. 
 
De methode “Sil op school” wordt als basis gebruikt 
waarbij de inbreng van kinderen en leerkrachten groot is. 

In de thema’s komen allerlei onderwerpen, in onderlinge 
samenhang, aan bod. Creativiteit (in denken en doen) 
heeft hierbij altijd onze aandacht. 
Voorlezen zien we als voorloper van later leesplezier. 

We volgen de ontwikkeling van kinderen door 
observaties en leggen die vast in “Kijk registratie” en in 
de groepsoverzichten. In de groepsoverzichten worden 
de belemmerende en stimulerende factoren en de 
onderwijsbehoefte geformuleerd vanuit pedagogisch 
perspectief. 
Voor 4-jarigen waarover zorgen zijn is er een warme 
overdracht van de voorschoolse voorziening. 
Toetsen worden in groep 2 afgenomen om het leerproces 
op gebied van rekenen en taal te vormen en volgen. 
De leerkrachten blijven zich ontwikkelen door middel van 
vakliteratuur en scholing over het jonge kind. 

Groepen 3 , 4, 5, 6, 7 en 8
Vanaf groep 3 werken we aan de zelfstandigheid en de 
zelfsturing van de kinderen. Er is een leerlijn zelfstandig 
werken opgenomen in het onderwijsaanbod. Hierdoor 
leren kinderen zelf verantwoordelijkheid te dragen. 
Het kind wordt begeleid in het nemen van initiatieven, 
het zelf bedenken van oplossingen en het zelfstandig 
werken. Tijdens het zelfstandig werken houdt de 
leerkracht controle aan de hand van tussentijdse 
observaties en stuurt en coacht daar waar nodig is. 
Tijdens het zelfstandig werken heeft de leerkracht 
tijd om individueel of in kleine groepjes met kinderen 
te werken. Aan de kinderen worden op deze manier 
veel verantwoordelijkheden gegeven. Ook worden ze 
betrokken bij het onderwijsleerproces. De school wil het 
kind dát onderwijs geven dat het best bij hem of haar 
past. Elk kind is uniek en leert op zijn of haar eigen wijze.

Cultuur met kwaliteit
Elke leeftijdsgroep wordt een breed kunst-, erfgoed-, 
en media-educatie programma aangeboden. Dit heeft 
een structurele plaats binnen ons onderwijs en geeft 
kinderen een rijkere leeromgeving waarbij verwondering 
wordt opgeroepen en ze uitgedaagd worden creatief 
te denken. De kinderen komen in aanraking met alle 
facetten van de kunst. Zij krijgen de gelegenheid om te 
ervaren, te beoefenen en te waarderen. Deze ervaringen 
ondersteunt de kinderen in de zoektocht naar de eigen 
talenten op het gebied van de kunsten. Reflectie op eigen 
werk en dat van anderen geeft vertrouwen en schept een 
band.  In een cyclus van 4 jaar krijgen zij een aanbod van 
beeldende kunst, dans, literatuur, muziek, media, drama 
en cultureel Erfgoed.

Leerlingenpopulatie

Onze leerlingen komen vanuit verschillende wijken van 
het dorp. Veel ouders hebben een gemiddeld tot hoog 
opleidingsniveau. De landelijke trend dat beide ouders 
geheel of gedeeltelijk aan het arbeidsproces deelnemen, 
is ook op onze school van toepassing. Van een gering, 
maar groeiend aantal kinderen zijn de ouders gescheiden. 
Ongeveer 60% van de ouders is katholiek, 35% heeft 
geen godsdienst en ongeveer 5% heeft een andere 
geloofsovertuiging. 
Het leerlingaantal van de school staat per 1 oktober 2015 
op 368 leerlingen. 

Beschrijving zorgstructuur
De kwaliteitszorg is goed ingericht, de intern begeleiders 
hebben een belangrijke rol als spin in het web.  

Zij staan nauw in contact met de groepsleerkrachten en 
de pedagogisch medewerkers en volgen met hen de 
persoonlijke ontwikkeling van ieder kind. Het cyclisch 
proces in het volgen van de opbrengsten Plan, Doen, 
Check en Act (PDCA) is vastgelegd en wordt actief 
gehanteerd. Kwaliteitskaarten hanteren wij als middel om 
ons onderwijs te borgen. De één-zorgroute wordt volledig 
gevolgd.

Prognoses: in- en externe ontwikkelingen 
De prognose laat een daling van het aantal kinderen zien. 
We werken bij de start van het schooljaar 2016 met 348 
leerlingen. Het leerlingenaantal loopt terug en zal zich over 
ongeveer 4 jaar gestabiliseerd hebben tot plusminus 268 
kinderen. 

Schooljaar Aantal huidige lln  
Onderbouw

Aantal lln  
Bovenbouw 

Totaal aantal lln

2015-2016 173 205 378

2016-2017 153 195 348

2017-2018 110 210 320

2018-2019 98 192 290

2019-2020 87 181 268

Beschrijving kerndoeldekkend leerstofaanbod



Groep 1/2 Groep 3 Groep 4 Groep 5

• Rekenen: De wereld in 
getallen/Sil op School

• Taal: Sill op school
• Motorische ontwikkeling: 

Sil op School
• Seo: Sil op School/ Beter
  omgaan met jezelf en de
  ander
• Muziek: Sil op School
• Expressie: Sil op School
• Verkeer: Stoepie
• Schrijven: Pennenstreken

• Taal/Lezen: Veilig Leren 
Lezen

• Rekenen: Pluspunt 
• Schrijven: Pennenstreken
• Verkeer: Stoepie
• Muziek: Moet je doen
• Expressie: Uit de Kunst
• Bewegingsonderwijs: Plan-

matig bewegingsonderwijs
• Seo: Beter omgaan met 

jezelf en de ander

• Rekenen: Pluspunt 
• Technisch lezen: Estafette
• Taal/Spelling: Taalactief
• Schrijven: Pennenstreken
• Wereldoriëntatie: Blink
• Verkeer: Claxon
• Muziek: Moet je doen
• Expressie: Uit de Kunst
• Bewegingsonderwijs: 

Planmatig beweging-
sonderwijs

• Seo: Beter omgaan met 
jezelf en de ander

• Rekenen: Pluspunt 
• Technisch lezen: Estafette
• Begrijpend/Studerend 

lezen: Nieuwsbegrip XL 
• ( digitaal)
• Taal/Spelling: Taalactief
• Schrijven: Pennenstreken
• Wereldoriëntatie: Blink
• Verkeer: Claxon
• Muziek: Moet je doen
• Expressie: Uit de Kunst
• Bewegingsonderwijs: 

Planmatig beweging-
sonderwijs

• Engels: Let’s do it
• Seo: Beter omgaan met 

jezelf en de ander

Groep 6 Groep 7 Groep 8

• Rekenen: Pluspunt 
• Technisch lezen: Estafette
• Begrijpend/Studerend 

lezen:
    Nieuwsbegrip XL 
• (digitaal)
• Taal/Spelling: Taalactief
• Schrijven: Pennenstreken
• Wereldoriëntatie: Blink
• Verkeer: Claxon
• Muziek: Moet je doen
• Expressie: Uit de Kunst
• Bewegingsonderwijs: 

Planmatig beweging-
sonderwijs

• Engels: Let’s do it
• Seo: Beter omgaan met 

jezelf en de ander

• Rekenen: Pluspunt 
• Technisch lezen: Estafette
• Begrijpend/Studerend 

lezen: 
   Nieuwsbegrip XL 
• (digitaal)
• Taal/Spelling
• Schrijven: Pennenstreken
• Wereldoriëntatie: Blink
• Verkeer: verkeerskrant VVN
• Muziek: Moet je doen
• Expressie: Uit de Kunst
• Bewegingsonderwijs: Plan-

matig bewegingsonderwijs
• Engels: Let’s do it
• Seo: Beter omgaan met 

jezelf en de ander

• Rekenen: Pluspunt 
• Technisch lezen: Es-

tafette
• Begrijpend/Studerend 

lezen: 
    Nieuwsbegrip XL 
• (digitaal)
• Taal/Spelling
• Schrijven: Pennenstreken
• Wereldoriëntatie: Blink
• Verkeer: verkeerskrant 

VVN
• Muziek: Moet je doen
• Expressie: Uit de Kunst
• Bewegingsonderwijs: 

Planmatig beweging-
sonderwijs

• Engels: Let’s do it
• Seo: Beter omgaan met 

jezelf en de ander



Ambitie
We garanderen een leef-leeromgeving waarbij ieder kind 
het beste uit zichzelf haalt. Het team spreekt en handelt 
vanuit dezelfde taal en gedragscode. We leggen hierbij de 
nadruk op de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen in 
een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar, die cyclisch gevolgd 
worden op leerrendement. 
Met het leerstofjaarklassensysteem, waarbij de leerstof 
verdeeld is over acht leerjaren krijgt ieder kind passend 
binnen het ondersteuningsprofiel, de zorg en begeleiding 
die het nodig heeft. Gedifferentieerde instructie geeft 
kinderen ruimte om op afgestemd niveau de leerstof 
zelf te verwerken. Het onderwijsaanbod is een mix van 
traditioneel en modern onderwijs. Wij zijn een school met 
aandacht voor ieder kind en willen dit waarmaken. Ons 
onderwijs is zo ingericht dat het recht doet aan ieders 
individuele behoefte en mogelijkheden. 
Ons motto; ‘Kinderen ervaren leren als avontuur’ blijft 
actueel. Door zelfontdekkend en samenwerkend te leren 
bij de basisvaardigheden en tijdens de wereldoriënterende 
thema’s krijgen de leerlingen ruimte hun opgedane kennis 
in te zetten en creatief oplossingen te vinden om nieuwe 
informatie te verwerven.

Focus op kwaliteit
Lezen, taal en rekenen zijn basisvaardigheden die 
voor elk kind van het grootste belang zijn voor hun 
leren van morgen, voor hun verdere schoolloopbaan 
en voor hun latere functioneren in de samenleving. De 
basisvaardigheden zijn voorwaardelijk voor een bredere 
vorming van leerlingen. Kinderen vergroten daarmee 
hun toepassingsmogelijkheden in andere aspecten van 
het leren, zodat zij zich meningen kunnen vormen over 
maatschappelijke ontwikkelingen. Hiermee ontwikkelen zij 
zich tot kritische wereldburgers. 
 

 
We bieden elk kind een breed en integraal 
vormingsaanbod: wereldoriëntatie, cultuureducatie, 
wetenschap & techniek en bewegen. Daarnaast hebben 
onze locaties aandacht voor het ontwikkelen van sociale 
vaardigheden en de emotionele ontwikkeling.
We bieden een veilige omgeving waarin kinderen 
uitgedaagd worden het beste uit zichzelf te halen. 
Medewerkers zijn gericht op het ontwikkelen van 
metacognitie (als studievaardigheid in de breedste 
zin van het woord) en vaardigheden: taal en rekenen, 
samenwerken, communicatie, ICT-geletterdheid, sociale 
en culturele vaardigheden, creativiteit, kritisch denken en 
probleemoplossend denken. 
Alle medewerkers werken opbrengstgericht zodat ieder 
kind het beste uit zichzelf kan halen. Dit wil zeggen 
dat alle medewerkers doelgericht werken en denken. 
Medewerkers gebruiken behaalde resultaten om te 
analyseren in hoeverre doelen behaald zijn. Tevens 
gebruiken zij de gemaakte analyse om hun aanbod 
te versterken en/of bij te stellen, ten behoeve van 
het behalen van de doelstellingen op groeps- en/of 
kindniveau. Bij elke interventie wegen zij af en meten 
zij wat het (beoogde) effect op de leeropbrengsten 
is. Hiermee wordt het aanbod afgestemd op de 
ontwikkelings- en onderwijsbehoefte van elk kind, om 
op deze wijze kennis en vaardigheden van kinderen te 
vergroten. 
We stellen onszelf hierbij steeds de vraag: ‘doen we de 
goede dingen en doen we de dingen goed’?

Educatie

2. Iedere geleding 
(op bestuursniveau 
en locatieniveau) 
organiseert  activ-
iteiten die bijdragen 
aan de focus op het 
vergroten van kennis 
en vaardigheden van 
kinderen

De leerkrachten bekwa-
men zich in het effectieve 
instructiemodel EDI.

De leerlingen zijn bekend 
met de leerdoelen van de 
aangeboden leerstof per 
dag.

De leerlingen met extra 
hulpvragen worden be-
trokken bij de ouder/kind 
gesprekken. In sommige 
groepen worden al kind/
ouder gesprekken gevoerd 
als pilot.

De EDI vaardigheden 
worden dagelijks door alle 
collega’s bewust ingezet 
en er is procesfeedback 
(groepsbezoeken)op de 
professionele groei van de 
leerkracht.

De leerdoelen worden 
dagelijks gevisualiseerd. 
Iedere leerling wordt 
meegenomen bij het vasts-
tellen van de leerdoelen en 
weet bij benadering welke 
voor hem/haar persoonlijk 
van toepassing zijn.

A. Bijeenkomsten op locatieniveau en 
op bestuursniveau zijn gericht op 
het vergroten van kennis en vaar-
digheden van leerlingen

B. Onderwijsinhoudelijke activiteiten 
zijn doelgericht en leiden tot het 
vergroten van kennis en vaar-
digheden van kinderen 

C. Interne en externe audits maken 
deel uit van de kwaliteitscyclus en 
dienen als bron om de kwaliteit te 
verbeteren. 

Doelstellingen

1. Iedere medewerk-
er heeft de focus op 
maximale ontwikke-
ling en vaardigheids-
groei van kinderen

Locatiespecifieke 
uitgangspunten 

Leerlingen zijn intrinsiek ge-
motiveerd en worden door 
vraagstelling  en gerichte 
feedback op de leerdoelen 
uitgedaagd om in leerop-
brengsten persoonlijk te 
willen groeien.

De school werkt
Opbrengstgericht, met 
name op de hoofdvak-
gebieden. Als  basisuit-
gangspunt hanteren we 3 
instructie niveaugroepen.

Het volgen van de school-
loopbaan van ieder kind is 
vanzelfsprekend en wordt 
cyclisch 4 x per jaar bespro-
ken en bijgesteld.

De eindopbrengsten (eind-
cito) liggen gemiddeld gelijk 
of hoger dan het landelijk 
gemiddelde.

100% onderwijsdeelname, 
geen ongeoorloofd verzuim.

De doorlopende leerlijnen 
zijn op elkaar afgestemd en 
hebben dwarsverbindingen 
met andere vakken. 

Iedere leerkracht kent de 
doorlopende leerlijnen van 
de basisvaardigheden; 
rekenen, taal, lezen.
Alle leerkrachten bekwamen 
zich als team in de effec-
tieve instructie en kunnen 
een gerichte analyse (7 bou-
wstenen) over de behaalde 
rendementen maken .

Tussendoel in 2018

De tussen- en
eindopbrengsten van de
basisvaardigheden liggen
tenminste op het landelijk 
gemiddelde.

90% van de leerlingen 
ontwikkelt zich naar de 
verwachte vaardigheids-
groei.

Wij monitoren jaarlijks de 
prestaties van leerlingen 
die doorstromen naar het 
vervolgonderwijs. De door-
stroomgegevens zijn
bekend. 

De bandbreedte van
leerlingprestaties op CITO
niveau is zo smal mogelijk,
waarbij op de hoofdvakge-
bieden tenminste 75 tot 80 
% van de leerlingen een I, II 
of III score behaalt.
Wij streven per leerjaar voor 
ieder kind procentueel 
het hoogst haalbare niveau 
te behalen.

De specifieke pedagogische 
doelen voor afstemming 
voorschoolse en schools 
zijn geformuleerd en worden 
uitgevoerd.

De te behalen voorgenomen 
leerdoelen t.a.v. instruc-
tievaardigheid en analy-
sevaardigheid (ontwikkel-
plan) worden 3x per jaar 
door audits van collega’s, 
intern begeleider en direc-
teur aan de hand van de 
kijkwijzer Efficiënte Directe 
Instructie (EDI) op kwaliteit 
gevolgd.

Merkbaar resultaat
 

A.  De locaties behalen minimaal een 
landelijk gemiddelde vaardigheids-
score op de tussentoetsen van het 
(leerling)volgsysteem. 

B. De bandbreedte van leerlingpr-
estaties in niveaus van CITO is zo 
smal mogelijk, waarbij tenminste 
70% van de leerlingen een I t/m 
III-score behaalt en 50% een I,II 
score. Voor onze SBO-locatie  en 
leerlingen met een ontwikkeling-
sperspectief gelden specifieke 
doelstellingen, gebaseerd op 
ontwikkelingsperspectieven van 
leerlingen.

C. De locaties scoren minimaal op 
het landelijk gemiddelde van de 
schoolgroep op de eindtoets van 
het CITO.

D. Uit ontwikkelingsperspectieven, 
groepsoverzichten en groepsplan-
nen blijkt dat er hoge individuele en 
groepsdoelen worden gesteld en 
worden gehaald.

E. 90% van de kinderen ontwikkelt 
zich naar de verwachte vaardig-
heidsgroei zoals vooraf vastgesteld 
in concreet meetbare doelen.

F. Tenminste 90% van de peuters 
voldoet aan de startkwalificatie 
zoals omschreven in het referen-
tiekader voor 2 tot 7 jarigen van het 
SLO.

G. Tenminste 90% van de leerlingen 
die naar groep 3 in het reguliere 
basisonderwijs gaan voldoen aan 
de eindkwalificatie zoals omschre-
ven in het referentiekader voor 2 tot 
7 jarigen van het SLO.

H. Locaties en medewerkers maken 
actief gebruik van datafeedback 
om systematisch de voortgang van 
de ontwikkelingen te volgen en 
het onderwijsaanbod hierop aan te 
passen (opbrengstgericht werken).

I. De didactiek van medewerkers 
draagt bij aan het vergroten van 
kennis en vaardigheden van leerlin-
gen (bijv. EDI/coöperatieve vormen, 
etc.).  Medewerkers werken hierbij 
evidence based.



3. Het bestuur en 
Lingelocaties leggen 
in hun planvorming 
de focus op lezen, 
taal en rekenen.

Er is cyclisch planmatige 
aandacht op de 3 basis-
vaardigheden en de doorlo-
pende lijn in toepassing van 
instructies.

De leerkrachten worden 
gevolgd in ontwikkeling van 
effectieve instructievaar-
digheden en lesopbouw. 
Men omschrijft 3 aandacht-
spunten waarin men zich 
bekwaamt.

De opbrengsten en effecten 
worden opgenomen in de 
jaarplanning.

De stichting biedt jaarlijks 
scholingstrajecten aan leer-
krachten t.b.v. het verhogen 
van de basisvaardigheden
Momenteel werken we met 
een verouderde methode 
Taal.

Er zijn groepsplannen voor 
rekenen, lezen, spelling.

De leerkrachten hebben 
maandelijks afstemming 
over ervaringen betreffende 
instructies en delen de 
uitkomsten met elkaar.

De resultaatgerichte af-
spraken zijn geformuleerd in
een persoonlijk ontwikkel-
plan.

De opbrengsten worden 2x 
per jaar geanalyseerd en  
besproken op verhogen van 
opbrengsten.

Alle leerkrachten hanteren 
na de teamscholing didac-
tisch handelen passend bij 
de vernieuwde taalmeth-
ode  dezelfde didaktiek en 
instructie termen.  
De nieuwe taalmethode 
biedt een aantoonbare ver-
betering van spellingsonder-
wijs en woordenschat.

Het groepsplan Begrijpend 
lezen is ingevoerd en ge-
borgd.

A. Er is een Lingebreed meerjarig 
projectplan opgesteld voor het 
versterken van taal, lezen en  
rekenen.

B. Lingelocaties stellen een meerjarig 
projectplan op  voor het versterken 
van taal, lezen en rekenen.

C.  Lingelocaties geven uitvoering 
aan dit projectplan

Er is ruimte bij de ver-
werking van leerstof om 
samenwerkend te leren en 
op eigen wijze informatie te 
verwerven.

De leerkrachten onder-
steunen de leerlingen door 
het stellen van vragen op 
verschillende denkniveaus.

De collegiale werkbe-
sprekingen zijn leidend in 
professioneel handelen t.a.v. 
effect van instructies, vol-
gen van leerrendementen, 
zelfstandigheid  en eige-
naarschap van leerlingen.

Leerkrachten maken gebruik 
van elkaars deskundigheid 
en talenten.

De leerkrachten houden 
jaarlijks een kind/ ouder 
startgesprek. Met alle leer-
lingen worden kindgesprek 
gevoerd.

Jaarlijks wordt er een nieuw 
thema van WO Blink school-
breed aangeboden. 
Bij wereldoriëntatie er wordt 
een beroep gedaan op het 
persoonlijk talent van ieder 
kind.

Er is veel aandacht voor de 
metacognitie ontwikkeling 
bij leerlingen. De leerkracht 
gebruikt een passend type 
vraagstelling. 

Er is wekelijks gezamenlijk 
werkoverleg in de bouw en/
of met de parallelgroep, 
waarbij het accent ligt 
samenwerkend leren, de 
snelle informatieverwerving 
en het kritisch denken.
Elke leerling wordt op eigen 
denkniveau aangesproken.

De leerkrachten maken 
gebruik van specifieke ken-
nis van collega’s bv. aanbod 
leerstof van excellente 
leerlingen, dyscalculie.

  



Educatief partnerschap
We zien ouders en medewerkers als educatieve partners, 
die een gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor de 
opvoeding van de kinderen en elkaar hierbij aanvullen. 
Kinderen zijn hier actief bij betrokken. We werken met  

 
ouders en kinderen in een leer- en leefgemeenschap en 
betrekken ouders, vanuit die visie bij de inhoud van ons 
onderwijs. Communicatie, informatie, samenwerking en 
verantwoording spelen daarbij een belangrijke rol.

Doelstellingen

1. Lingelocaties 
versterken ouderbe-
trokkenheid om de 
ontwikkeling en het 
leerproces van kin-
deren te stimuleren.

Locatiespecifieke 
uitgangspunten

De school betrekt ouders bij 
deleerlingbespreking.
Leerkrachten worden
gestimuleerd ouders actief 
te betrekken bij de begelei-
ding.

Ouders worden uitgenodigd
voor informatieve
bijeenkomsten.

In verschillende groepen zijn 
er pilots met kind/ouder/ 
leerkrachtgesprekken.
Alle medewerkers geven 3x
per jaar gelegenheid tot
oudergesprekken gericht op
leer- en ontwikkel inhouden
van het kind.

Ouders en  school werken 
aan bewustwording 
maatschappelijke betrok-
kenheid.

Tussendoel in 2018

Er is een kwaliteitskaart 
educatief partnerschap ge-
formuleerd, deze wordt door 
het schoolteam nageleefd.

Er worden minimaal 2 oud-
eravonden georganiseerd, 
de lezingen kunnen worden 
verzorgd door school en/of 
externe specialisten.

De leerkrachten houden 1x 
per jaar een kindgesprek.

Ouders bespreken met hun 
kind mogelijke ontwikkel-
doelen vooraf aan het start-
gesprek met de leerkracht.

De periodieke verslaggeving 
van de kind/oudergesprek-
ken en het 2 jaarlijks oud-
ertevredenheidsonderzoek
maken zichtbaar dat ouders 
gestimuleerd zijn om een
actieve bijdrage te leveren 
aan het leerrendement van 
hun kinderen. 

De school draagt door de sa-
menwerking met Lingewaard 
Natuurlijk, Sociaal Welzijn 
lingewaard (SWL)  jaarlijks 
structureel bij aan oplossing 
van lokale problematiek: 
zwerfvuilactie, veiligheid 
school en omgeving. 

Merkbaar resultaat

A. Lingelocaties betrekken ouders 
en leerlingen bij het onderwi-
jsleerproces en beschrijven hoe 
zij dit vormgeven. Dit blijkt uit 
onder andere: gespreksvoering 
(driegesprekken), inhoudelijke oud-
eravonden, etc.

Passend onderwijs
Kinderen verschillen van elkaar, in talenten, in 
mogelijkheden en in de aanpak die zij nodig hebben 
om hun talenten te ontwikkelen. Soms hebben zij 
daarbij specifieke begeleiding nodig, zoveel mogelijk 
binnen de schoolondersteuningsprofielen (SOP) van de 
Lingescholen. Wanneer een onderwijsbehoefte  

 
zo specifiek is dat deze niet binnen onze eigen 
basisondersteuning past, maken we gebruik 
van het dekkende aanbod van het regionale 
samenwerkingsverband. Hiermee verzorgen we passend 
onderwijs voor alle leerlingen. 

2. Lingelocaties 
realiseren Passend 
onderwijs binnen  
de regio

De zorgleerlingen hebben 
indien nodig een eigen 
leerlijn en worden door de 
1-zorgroute snel en ad-
equaat geholpen. 

Ouders beoordelen de 
kwaliteit van leerlingbege-
leiding binnen De Linge en 
SWV 25-06 met gemiddeld 
een 8 of hoger.

Er wordt bij noodzakelijke 
verwijzing snel en adequaat 
hulp in de regio in ge-
schakeld. 
Leerkrachten SBO zijn 
beschikbaar op afroep bij 
zorgleerlingen.

De leerkrachten benutten de 
mogelijkheid om een groep-
sarrangement aan te vragen 
bij veel zorgleerlingen.

Ouders ervaren dat de 
begeleiding op maat wordt 
uitgevoerd en leerkrachten 
vertrouwen op eigen 
deskundigheid en  method-
en slechts hulpmiddel zijn.

A.  Alle Lingescholen hebben hun ba-
sisondersteuning, zoals vastgesteld 
door samenwerkingsverband Pas-
sendwijs op orde en hebben de extra 
ondersteuning beschreven in hun 
schoolondersteuningsprofiel;

B. Lingelocaties maken gebruik van 
elkaars expertise bij het bieden van 
passend onderwijs;

C. Lingelocaties maken gebruik van de 
expertise van de SBO-voorziening 
om leerlingen waarbij sprake is van li-
chte ondersteuningsbehoeften in hun 
eigen locatie op te kunnen vangen;

D. Locaties hebben ambities om hun 
schoolondersteuningsprofiel voor de 
korte en langere termijn te verbreden 
naar het bieden van onderwijs aan 
leerlingen met lichte  ondersteunings-
behoeften om thuisnabij onderwijs te 
kunnen bieden;

E.  De SBO-voorziening geeft invulling 
aan de ambitie om het schoolond-
ersteuningsprofiel voor de korte en 
langere termijn te verbreden naar het 
bieden van onderwijs aan leerlingen 
met zware ondersteuningsbehoeften 
om thuisnabij onderwijs te kunnen 
bieden.

Doelstelling

1. Alle kinderen  
krijgen onderwijs  
op maat

Locatiespecifieke  
uitgangspunten

Er worden groepsover-
zichten en groepsplannen 
gemaakt.

De onderwijsbehoeftes 
en doelen per leerling zijn 
beschreven en worden 
structureel gevolgd.
Leerkrachten kennen  
de  één zorgroute.

De leerkrachten sturen op het 
verhogen van leerrendement 
door de groepsanalyse. 

Er wordt gewerkt volgens
het convergente differentia-
tiemodel ( 3 verschillende 
instructieniveaus waarbij 
de groepen zoveel mogelijk 
gegroepeerd blijven).

Momenteel wordt 1x per 
jaar de Viseonlijst  af-
genomen. 

Tussendoel in 2018

De vaardigheidsgroei voor 
alle leerlingen wordt voor 90 
% behaald.

De onderwijsbehoefte en 
doelen per individueel kind 
voor de 3 hoofdvakge-
bieden zijn gericht omschre-
ven.

De leerkracht stelt ambi-
tieuze reële doelen per
individueel kind en weet 
waar persoonlijke aan-
passingen nodig zijn. 
Er wordt gewerkt op 3 
niveaus vanuit een geza-
menlijke basisinstructie, de 
excellente leerlingen krijgen 
extra aanbod.

De sociaal emotionele 
ontwikkellijn ‘Zien’
(koppeling met Parnassys) 
wordt in 2019 ingevoerd.

Merkbaar resultaat

A. Iedere medewerker werkt zichtbaar 
vanuit de structuur van het hande-
lingsgericht en opbrengstgericht 
werken.

B. De zorgstructuur is vanuit het 
handelingsgericht werken duidelijk 
zichtbaar en beschreven;

C. Medewerkers passen differentiatie 
toe in de groep en beschrijven dit 
planmatig;

D. De intern begeleider geeft gevraagd 
en ongevraagd advies voor het ver-
beteren van de zorgstructuur van de 
locatie; 

E.  Het team onderwijs en begeleiding 
ondersteunt bij het uitvoeren van de 
zorgstructuur op locaties;

F.  De zorgstructuur maakt deel uit van 
de PDCA-cyclus. In de evaluatie staat 
centraal of de wijze waarop de zorg-
structuur is ingericht bijdraagt aan 
het vormgeven van goed onderwijs

3. Lingelocaties 
realiseren kwalitei-
tsverbetering van 
passend onderwijs

De school als onderdeel van 
het IKC is gekarakteriseerd 
als netwerkorganisatie en 
onderzoekt of smalle
ondersteuning in het 
aanbod gerealiseerd kan 
worden.

Het schoolondersteuning-
sprofiel 2015 is leidraad in 
doorgaande schoolontwik-
keling. De school werkt 
volgens de  uitvoering van 
het actuele zorgplan van het 
samenwerkingsverband
OverBetuwe.

De school als onderdeel 
van het IKC voldoet aan 
alle kenmerken van een 
netwerkschool. 

De geformuleerde streef-
doelen die in het bijgestelde 
schoolondersteuningsprofiel 
zijn vastgesteld worden 
nagekomen.

A.  De lichte zorgmiddelen worden 
ingezet ten behoeve van het 
versterken van vaardigheden van 
medewerkers om leerlingen pas-
send onderwijs te kunnen bieden.

B. De SBO locatie heeft in 2020 de 
mogelijkheden verkend om zware 
zorgmiddelen in te kunnen zetten 
en keuzes gemaakt.



Gerichtheid op maatschappelijke waarde
Educatie van nu bepaalt mede hoe de maatschappij van 
morgen eruit ziet. Globalisering en internationalisering, 
onder andere door middel van digitalisering, horen bij 
de toekomst van kinderen van nu. We zijn tegelijkertijd 
buurtbewoners en wereldburgers. Vraagstukken op  

 
wereldniveau, kunnen door initiatieven op lokaal niveau 
worden aangepakt (denk bijvoorbeeld aan een beter 
milieu). Hiermee geven we uiting aan: ‘think global, act 
local (Ulrich, 1997)’ 

Doorgaande leerlijnen
De Linge biedt een doorgaande leer-/ontwikkelingslijn 
vanuit het spelenderwijs leren in de voor- en 
vroegschoolse periode via primair onderwijs naar 
voortgezet onderwijs. Binnen de Linge zien we de 
doorgaande lijn als volgt: de doorgaande lijn is een 
doorlopende ontwikkelingsgang, die kinderen zonder  

 
onderbreking kunnen maken (Oberon, 2009), van 
voorschoolse voorzieningen naar de basisschool. 
Kinderen ondervinden geen overgangsproblemen. Het 
basisonderwijs borduurt voort op de basis die kinderen 
hebben kunnen leggen in de voorschoolse voorziening 
(Jepma & Boonstra, 2014). 

2. De Linge hanteert 
kansrijke harmoni-
saties in educatie en 
opvang

Het Integraal Kind Centrum 
werkt met 2 verschillende 
geldstromen: kinderopvang/
peuterspeelzaal en onder-
wijs.
Onderwijskundig leren 
het team voorschool- en 
schools van elkaar en 
sluiten aan op elkaars pro-
gramma waar mogelijk.

Er worden naschoolse activ-
iteiten aangeboden.

Onderwijs, peuterspeel-
zaalwerk, opvang zijn één 
organisatie.
Er is een voor- en 
naschoolse
opvang.
De kinderopvangafdeling 
biedt jaarlijks een voor- en 
naschoolse activiteite-
naanbod voor de leeftijds-
groepen 4 t/m 8 en 8 t/m 
12 jaar.

A. In 2020 is er voor alle kinderen een 
doorgaande lijn van 0-13 jaar bin-
nen de Linge

B. In 2020 is sprake van verbinding 
van alle tot de Linge behorende 
expertises

Ambitie
De Linge biedt een doorgaande leer-/ontwikkelingslijn 
vanuit het spelenderwijs leren in de voor- en 
vroegschoolse periode via primair onderwijs naar 
voortgezet onderwijs. Binnen de Linge zien we de 
doorgaande lijn als volgt: de doorgaande lijn is een 
doorlopende ontwikkelingsgang, die kinderen zonder  
 
onderbreking kunnen maken (Oberon, 2009), van 
voorschoolse voorzieningen naar de basisschool. 
Kinderen ondervinden geen overgangsproblemen. Het 
basisonderwijs borduurt voort op de basis die kinderen 
hebben kunnen leggen in de voorschoolse voorziening 
(Jepma & Boonstra, 2014). 

Professionele cultuur in een professionele 
leergemeenschap
De Linge werkt met kinderen, ouders en medewerkers 
in een leer- en leefgemeenschap, waarbij we iedereen 
zien en iedereen gezien wordt. Dit geven we met 
medewerkers praktisch vorm in professionele 
leergemeenschappen. (lerende netwerken). Een 
professionele leergemeenschap is volgens Verbiest: 
(2004, 2008) ‘als de onderwijsprofessionals in een school 
duurzaam individueel en samen leren om het onderwijs 
aan de leerlingen en de resultaten van de leerlingen te 
verbeteren’. Onze medewerkers zijn in samenwerking 
voortdurend op zoek naar verbeteringen voor het 
lesgeven en leren om de onderwijspraktijk en het leren van 
leerlingen te verbeteren.  

Medewerkers

Doelstellingen

1.  Lingelocaties 
geven inhoud aan 
actief burgerschap.

Locatiespecifieke  
uitgangspunten

Jaarlijks worden er activ-
iteiten ontwikkeld met een 
maatschappelijke relevantie. 

Er is directe betrokkenheid 
met gemeentelijke instan-
ties.
Er is reguliere samenwerk-
ing met ketenpartners.
Er zijn in het kader van Cul-
tuur met kwaliteit structureel 
excursies.

Tussendoel in 2018

De school heeft struc-
turele samenwerking met 
lokale organisaties en buurt 
gerelateerde participerende 
derden, deze zijn opgenom-
en in de schoolprojecten. 

Er zijn vanuit het cultureel 
aanbod verbindingen  met 
lokale cultuuraanbieders, 
deze zijn opgenomen in 
bestaande leerlijnen.

Merkbaar resultaat

A. Alle locaties geven praktisch inhoud 
aan actief burgerschap en beschri-
jven in hun jaarverslag hoe zij dit tot 
uitdrukking laten komen

Doelstellingen

1. Kinderen maken 
een doorgaande 
leer/ontwikkeling-
slijn door vanuit 
de voorschoolse 
voorziening naar 
aanvang op de ba-
sisschool, naar het 
voortgezet onder-
wijs 

Locatiespecifieke  
uitgangspunten

De leerlijnen van zowel 
de hoofdvakgebieden als 
wereldoriëntatie zijn direct 
gekoppeld aan het aanbod 
van Cultuur met kwaliteit 
programma.

De expertise van leer-
krachten voor bepaald leer-
jaar worden behouden; door 
inzet dezelfde groep. 

Er zijn geen LB functies. LB 
is een hogere salarisschaal; 
meer verantwoordelijkheid 
in leiding nemen als special-
ist binnen de school.

Besluiten t.a.v. het onder-
wijsaanbod en manier van 
instrueren en volgen worden 
onderschreven en uitgevo-
erd.

Het kind krijgt vertrouwen 
en autonomie.
Het team heeft doorgaande 
vakdidactische school-
afspraken en gedragsaf-
spraken.

Tussendoel in 2018

Leerkrachten hebben kennis
van doorgaande leerlijnen
en ontwikkelingslijnen voor
kinderen van 0-13 en van 
hun pedagogisch handelen. 
Er is 4x per jaar cyclisch 
overleg over.
De leerlijnen zijn jaar-
lijks voorafgaand aan 
het schooljaar op elkaar 
afgestemd.

Leerkrachten kennen de 
cruciale leermomenten,
kunnen deze wegzetten in
groepsplannen en zetten dit 
concreet om in hun handelen.
 
Passend bij het schoolpro-
fiel  realiseren wij een LB 
functie om positief gedrag 
te versterken en structu-
reel onder de aandacht te 
brengen.
 
Leerlingen leren leren, de 
leerkrachten sturen bij op 
het denkproces, de zelfstur-
ing bij leerlingen wordt 

Merkbaar resultaat

A. Kinderen krijgen een ononderbro-
ken en passend aanbod in Voor- en 
vroegschoolse educatie van 0 tot 6 
jaar

B. Lingescholen realiseren een goede 
overgang en overdracht naar het 
voortgezet onderwijs; het percentage 
op- en afstromers na de brugklas is 
<5%. 

C. IKC PiusX/ ‘t Hummelhonk hanteert 
een ambitieus uitstroombeleid. In 
2020 stroomt minimaal 50% van de 
leerlingen uit naar HAVO/VWO.

D. De voorschoolse voorzieningen ana-
lyseren de opbrengstgegevens uit het 
primair onderwijs om de kwaliteit van 
hun handelen te verbeteren. 

E. Het primair onderwijs analyseert de 
opbrengstgegevens vanuit het voort-
gezet onderwijs om de kwaliteit van 
hun handelen te verbeteren.

De samenwerking met het 
peuterspeelzaalwerk (PSZ)  
is in de startfase. Men deelt 
ruimtes als de speelzaal, 
de speelplaats en over de 
aangemelde leerlingen zijn 
er overdrachtsgesprekken 
tussen  peuterleidsters en 
leerkrachten. 
Het schooladvies voor het 
VO is realistisch.

bewust ontwikkeld.
Er wordt aantoonbaar 
procesgericht gewerkt en 
wij bieden een rijke leerom-
geving.

We werken volgens één
pedagogische en didactisch
klimaat.
De uitkomsten worden 
jaarlijks geanalyseerd en 
bijgesteld.

Het VVE programma aan-
bod wordt uitgevoerd bij 
de leeftijdscategorie 4-5-6 
jarigen.  Het aanbod is 
bekend bij de leerkrachten, 
het onderbouwprogramma 
van school sluit aan op 
het PSZ aanbod. Jaarlijks 
controleert de GGD op 
uitvoering door inzage in 
kinddossiers.



Daarbij zijn steeds vragen aan de orde als: 
- Wat willen we onze kinderen leren?
- Hoe weten we dat onze kinderen leren?
- Hoe reageren we op kinderen die moeite hebben  
 met leren?
- Hoe reageren we op kinderen die het gewenste  
 leren eigen hebben gemaakt?
Binnen onze locaties heerst een cultuur van 
samenwerken, gezamenlijke verantwoordelijkheid en 
resultaatgerichtheid. 
Het werken in professionele leergemeenschappen 
veronderstelt de aanwezigheid van een professionele 
cultuur. Hieronder verstaan wij het volgende: onze 
professionele cultuur wordt gekenmerkt door erkende 
ongelijkheid tussen professionals en de focus op kwaliteit 

(van Emst, 2012). Besluiten worden genomen door 
degene die de leiding heeft over een bepaald deel van de 
organisatie of de totale organisatie. Hierbij wordt gezocht 
naar draagvlak bij 80% van de ter zake deskundigen. 
We maken(team)afspraken en deze worden nagekomen. 
Directeuren nemen, samen met de directeur-bestuurder 
de verantwoordelijkheid voor beleidsontwikkeling- 
en uitvoering. Dit staat in nauwe verbinding met het 
stafbureau. Medewerkers spreken elkaar aan op gedrag, 
vanuit een professionele houding. Medewerkers hebben 
een proactieve en reflectieve houding van waaruit 
gewerkt wordt aan het versterken van de kwaliteit van het 
handelen. Zij richten hun focus op het leveren van kwaliteit 
en het verbeteren daarvan. 

Doelstellingen

1. Binnen de Linge 
is sprake van een 
professionele cul-
tuur waarbinnen alle 
medewerkers er op 
gericht zijn samen 
betere professionals 
te worden.

Locatiespecifieke  
uitgangspunten

De leerkrachten
voeren individuele gesprek-
ken met de leidinggevende 
over persoonlijke profes-
sionele groei.

De focus ligt op het verbre-
den van didactisch hande-
len bij de basisvaardigheden 
en analyse kwaliteit van 
leerkrachten.

Er zijn vaste momenten
vastgelegd in een jaar-
rooster
voor overleg binnen alle
geledingen.

De schoolvisie en IKC 
visie vraagt afstemming 
en bekendheid voor alle 
medewerkers.

Projecten zijn afgelopen 
jaren schriftelijk uitgewerkt

Het team werkt met notulen.

Besluiten worden vrijwel 
unaniem genomen  (90 % 
positieve stemming).

Tussendoel in 2018

Jaarlijks zijn er 2 ontwik-
kelingsgesprekken die in 
dienst staan van het
pedagogisch beleids- of
schoolplan in combinatie 
met persoonlijke voortgang 
in deskundigheid.
De resultaten worden 2x per 
jaar nav groepsbezoeken 
en groepsplannen opnieuw 
belicht en geformuleerd.
Wij werken volgens het 
wetenschappelijk onder-
bouwd principe.
Medewerkers verant-
woorden de tijd van deskun-
digheids
bevordering eind van het 
betreffende schooljaar. 
Er zijn binnen de school-
afdeling van het IKC werk- 
en projectgroepen met 
mogelijkheid tot een
bijbehorende opleiding, de 
LB functie die passend is 
binnen de organisatie is hier 
in opgenomen.
De werk- en projectgroepen 
nemen teamverantwoordeli-
jkheid in de borging en 
verdere ontwikkeling.

De missie, visie en ambitie
van het IKC is bekend 
bij alle medewerkers en 
worden door alle me-
dewerkers onderschreven.

De jaarlijkse projecten zijn 
opgenomen in het digitale 
systeem Schoolmonitor. De 
projectleiders zijn verant-
woordelijk voor de invulling

Merkbaar resultaat

A. Medewerkers van de Linge verst-
erken  hun reflectieve vermogen, 
waarbij de kwaliteit van het handelen 
centraal staat

B. Medewerkers versterken het vermo-
gen tot zelfsturing om afgesproken 
resultaten te bereiken.

C. Directeuren, intern begeleiders en 
LB-leerkrachten ondersteunen bij het 
versterken van de reflectieve houding 
van medewerkers, dit is waarneem-
baar in het versterken van het eigen 
profiel in het bekwaamheidsdossier 

D. Medewerkers handelen naar de 
bovengenoemde uitgangspunten van 
een professionele cultuur

4. Er zijn locatieo-
verstijgende profes-
sionele leergemeen-
schappen

We werken en overleggen in
en met verschillende teams 
aan meerschoolse activitei-
ten en zijn resultaat gericht. 
Het effect is meetbaar in de 
dagelijkse onderwijspraktijk.

Jaarlijks is er een sticht-
ingsaanbod in scholing, 
afgestemd op de behoefte 
van de individuele leer-
kracht. 
De scholing t.a.v. het 
gebruik van de in te voeren 
taalmethode heeft plaats-
gevonden.
Personeel is vanaf 01-
08-2017 geregistreerd in 
lerarenregister.

Beleidstukken als veiligheid, 
cultuur worden op 
stichtingsniveau aangereikt 
en op schoolniveau gericht 
per beleidsperiode vormge-
geven.

A. Er zijn Lingebrede professionele 
leergemeenschappen op de vak-
gebieden lezen, taal, rekenen, het 
jonge kind, educatief partnerschap, 
interne begeleiding, procesbegelei-
ding en meerbegaafdheid. Dit zijn 
groepen leerkrachten die, eventueel 
onder stimulans en begeleiding 
van externe deskundigen, samen-
werken aan verbetering van hun 
eigen vakonderwijs of een voor 
hun onderwijs relevant probleem.  
Kennis opgedaan in deze leerge-
meenschappen is vertaald naar de 
professionele leergemeenschappen 
in de (eigen) teams, zichtbaar in de 
organisatie.

B. De Lingeacademie is ingebed in de 
professionele leergemeenschap

C. Excellente scholen bieden een 
zichtbare meerwaarde voor de 
ontwikkeling van andere Linge-
scholen

 en voortgang.
De uitkomsten van vergade-
ringen staan in een actie en 
besluitenlijst.
Besluiten worden genomen 
vanuit welzijn voor leerlin-
gen (80% positieve stem-
ming).
Het onderzoek naar het ef-
fect van de leerinterventies 
is voortdurend de basis voor 
verandering.

2. Structuren bin-
nen de Linge zijn 
stimulerend bij 
onze professionele 
cultuur

Ter verbetering van het 
onderwijsaanbod is er 
ruimte voor experimenten 
en kunnen pilots aangevraa-
gd worden.

De Lingeakademie biedt  
professionele scholing op 
diverse ontwikkelgebieden 
en basisvakken als taal, 
lezen, spelling en rekenen. 

Er is beleid geformuleerd 
omtrent experimenten
en pilots. Jaarlijks partici-
peren leerkrachten in 
vernieuwende projecten
(bijv. educatieve naschoolse
activiteiten).
Experimenten zijn dienend 
aan de organisatieontwikke-
ling. Zij beantwoorden aan
een onderzoeksvraag.

A. De gesprekkencyclus vindt op 
iedere locatie plaats volgens af-
gesproken beleid en wordt jaarlijks 
geëvalueerd. 

B. Iedere medewerker werkt aan de 
versterking van de bekwaamheid. 
Dit is opgenomen in zijn/haar dos-
sier.

3. Onze locaties 
zijn professionele 
leergemeenschap-
pen

Het team stelt  gemeen-
schappelijke doelen en 
nemen gedeelde ver-
antwoordelijkheid bij de 
invulling van projecten en 
werkgroepen en invulling 
van het IKC totaal aanbod.

Leerkrachten zijn gewend 
aan gedeeld leiderschap 
en geven samen vorm aan 
nieuwe onderwijsinzichten. 
De organisatiestructuur is 
op orde.

De structurele vakin-
houdelijk en resultaatger-
ichte overlegmomenten 
worden  gericht ingezet om 
de doorgaande leerlijnen te 
garanderen. Deze worden 
teambreed gedeeld, gericht 
op verbeteringen van ons 
onderwijs. 
Er zijn meerdere specialis-
ten die een voortrekkersrol 
nemen in verandertrajecten
(gedrag, begeleiding excel-
lente leerlingen, lees-, 
rekenspecialist).

A. In de professionele leergemeen-
schap voeren medewerkers op 
basis van gelijkwaardigheid de 
dialoog over die factoren die van 
belang zijn om educatie succesvol 
tot stand te brengen en maken 
op basis hiervan afspraken om 
de kwaliteit van hun handelen te 
vergroten.

B. Er is bij alle medewerkers sprake 
van een proactieve en profes-
sionele houding in de professionele 
leergemeenschap. 



Professionele medewerkers
Medewerkers van de Linge staan open voor nieuwe 
kennis en ervaringen. Vanuit een reflectieve houding 
werken zij vanuit autonomie, verantwoordelijkheid en  

 
vertrouwen aan het voortdurend verbeteren van hun 
kennis en vaardigheden ten behoeve van het vergroten 
van kennis en vaardigheden van de kinderen. 

2. Locaties zetten 
expertises van me-
dewerkers doelger-
icht in.

Personele gegevens over 
onder andere registerop-
name en  scholingspercent-
ages zijn op Lingeniveau 
nog niet in kaart gebracht. 
Dit gaat per item geïnventa-
riseerd  worden per locatie.

Het digitaal bekwaamheids-
dossier is voor alle me-
dewerkers beschikbaar. Alle 
leerkrachten hebben zich 
ingeschreven in het leraren-
register. 

A. LB-leerkrachten1 en pedagogisch 
medewerkers niveau 4 zijn kartrek-
ker van de professionele leerge-
meenschappen ten behoeve van het 
vergroten van de kwaliteit van het 
onderwijs.

B. LB-leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers niveau 4 ontwikkelen 
specialismen ten behoeve van het 
vergroten van de kwaliteit van het 
onderwijs

C. In 2020 is sprake van verbreding/
verbinding van alle tot de Linge be-
horende expertises (bijv. 1-zorgroute 
van 0-13 jaar, inzet van experts jonge 
kind, verzorging/opvang)

Goed leiderschap
Een professionele cultuur in een professionele 
leergemeenschap  vraagt om een leiding die een 
professionele samenwerkingscultuur met het team tot 
stand brengt en in stand houdt. Dit vraagt strategisch 
onderwijskundig leiderschap, binnen alle lagen van de 
organisatie: het op productieve manier met elkaar in  

 
verbinding brengen van de omgeving van de locatie, 
de medewerkers, de middelen voor de locatie, en het 
leren van de leerlingen. Leidinggevenden dagen hun 
medewerkers en collega’s uit het beste uit zichzelf en 
elkaar te halen.

1. Bij de SBO-voorziening zijn dit LC-leerkrachten

3. De uitgang-
spunten van de cao 
worden gevolgd

Het taakbeleid wordt 
begin van het schooljaar 
door personeel en direc-
tie vastgesteld. Uren die 
opgenomen in de normjaar-
taak die niet uitgevoerd zijn, 
worden alsnog dienend aan 
de organisatie ingezet.

Iedereen kan op vrijwillige 
basis aangeven waar zijn 
behoefte in scholing en 
belangstelling in school-
taken naar uitgaat. Het 
takenbeleid richt zich meer 
op de ontwikkeling  van 
het professioneel leren (zie 
SVPO rapport 2016).
We volgen het cao P.O. 
Basismodel. 

Invulling van schooltaken 
zijn gericht gestuurd op 
onderwijsinhoud en 
naschoolse activiteiten.
We streven naar een ve-
randering in structuur door 
werkgroepen te bundelen 
qua organisatie.  

A. De uitgangspunten van de CAO 
zijn toegepast

Goed werkgeverschap
De Linge staat voor hoogwaardig personeelsbeleid als 
onderdeel van goed werkgeverschap. We zien facilitering 
als voorwaarde voor de maximale ontplooiing van 
medewerkers tijdens hun gehele loopbaan. Directeuren  

 
hebben tevens de rol van werkgever en sturen hun 
medewerkers, gericht op de doelstellingen die vooraf zijn 
vastgesteld. 

Doelstellingen

1. Alle directeuren 
zijn strategisch en 
operationeel onder-
wijskundig leider, ze 
zijn vakbekwaam en 
doel- en resultaat-
gericht

Locatiespecifieke  
uitgangspunten

De directeur volgt momen-
teel een opleiding direct-
eurschap IKC. De aanstur-
ing van de directie wordt 
frequent besproken met de 
P.O. organisatie ‘School aan 
zet’, algemeen bestuurder, 
de intern begeleider, de MR 
en het team.

Tussendoel in 2018

De directeur volgt jaarlijks 
relevante cursussen om 
het leidinggeven op peil te 
houden. Er is jaarlijks team 
feedback op de commu-
nicatie directie/teamleden. 
Aandachtspunten worden 
3x per jaar en tussentijds 
besproken op verbetering.
De gesprekkencyclus met 
de directeur- bestuurder 
met de  focus op de tus-
sendoelen bevordert het 
functioneren tot een niveau  
vergelijkbaar met de ambi-
ties van de school. 

Merkbaar resultaat

A. Directeuren sturen actief op de 
kwaliteit van het onderwijs, gericht 
op het behalen van de vooraf 
vastgestelde doelstellingen in het 
jaarplan

B. In 2018 zijn alle directeuren 
opgenomen in het directeurenreg-
ister

C. Directeuren voeren de gesprek-
kencyclus uit, gericht op het 
realiseren van de doelstellingen van 
de school.

D. Directeuren zijn opgeleid tot IKC-
schoolleider

Doelstellingen

1. Onze medewerk-
ers zijn verant-
woordelijk voor het 
op peil houden van 
de eigen beroepsk-
waliteit

Locatiespecifieke  
uitgangspunten

Het analyseren van data is 
een vast onderdeel binnen 
de school. Het analyseren 
en verhogen van de vaar-
digheidsgroei van elk kind is 
op orde. 

Op het gebied van begri-
jpend lezen en woordens-
chat is scholing op vanuit 
de 1 zorg-route gewenst. 

Tussendoel in 2018

Leerkrachten kunnen data 
bondig en gericht ana-
lyseren en deze vertalen in 
passende onderwijsbehoe-
ften van leerlingen die be-
schreven worden in groeps-
overzichten en plannen. 
Leerkrachten vullen jaarlijks 
hun persoonlijk bekwaam-
heidsdossier.

Uit interne audits (obser-
vaties en dossieranalyse 
door een intern begeleider 
en directie)  is er in 2017 
een kwaliteitskaart van 
opstelling en uitvoering van 
gerichte groepsoverzichten 
en groepsplannen.

Merkbaar resultaat

A. Medewerkers zorgen zelf voor het op 
peil houden van hun eigen beroep-
skwaliteit. Alle medewerkers voldoen 
in 2017 zichtbaar aan de geldende 
bekwaamheidseisen.

B. Iedere medewerker is verant-
woordelijk voor zijn eigen bijscholing 
en werkt jaarlijks aan zijn eigen pro-
fessionalisering.

C. Iedere medewerker zorgt voor het 
op peil brengen en houden van zijn/
haar ICT-vaardigheden en behoeve 
van het leveren van kwalitatief goed 
onderwijs

D. Iedere medewerker maakt resultaat-
gerichte afspraken met zijn leiding-
gevende.

2. Directeuren dif-
ferentiëren in de 
wijze waarop ze 
medewerkers aan-
sturen.

De directeur heeft inzicht in 
het functioneren van iedere 
werknemer en geeft sturing 
op passende wijze. Het 
beleidsdocument sturen 
op kwaliteit ligt hieraan ten 
grondslag.

Iedere werknemer wordt pe-
riodiek persoonlijk aanges-
tuurd afhankelijk van talent 
en kwaliteit. De leerkrachten 
worden structureel gevolgd 
op instructiekwaliteiten en 
het ontwikkelen van vaar-
digheden om kinderen meer 
eigenaarschap te geven.

A. Directeuren passen sturingsstijlen 
toe, passend bij de ontwikkelings-
behoefte van medewerkers en de 
doelstellingen van de locatie



2. Medewerkers van 
de Linge zijn duur-
zaam inzetbaar.

Op dit moment maakt het 
onderwijzend personeel 
weinig gebruik van het 
stichtings mobiliteitsbeleid 
en overplaatsingsbeleid om 
als organisatie flexibeler in 
te kunnen spelen op veran-
derende omstandigheden.
De uitgangspunten over 
kwalitatief evenwichtige 
teams maken onderdeel uit 
van de huidige herziening 
van het mobiliteitsbeleid. 

Door De Linge worden 
uiteenlopende centrale 
(facultatieve) scholingen 
aangeboden. 

Het streefpercentage dat 
gebruik maakt van de func-
tiemix is 14%.

De vastgestelde uitgang-
spunten over teamsamen-
stelling worden daar waar 
mogelijk toegepast. 
De Pius X biedt jaarlijks, 
voorafgaand aan het school-
jaar, een passend aanbod aan 
interne opleidingen ten beho-
eve van het School Onderwij-
sondersteunings Profiel 
( SOP) en overige relevante 
opleidingen ten behoeve van 
de doelen van de schoolor-
ganisatie. 
De mogelijkheden om kennis 
te verwerven over de ef-
fecten van instrumenten om 
personeel te stimuleren en te 
motiveren is onderzocht.
Leerkrachten die aantoonbaar 
een stuwende kracht zijn 
voor de organisatie worden 
gevraagd te reageren op een 
LB functie.

A. Medewerkers en leidinggevenden 
sturen op duurzame inzetbaarheid 
van medewerkers.

B. Medewerkers en leidinggevenden 
hebben aandacht voor welzijn en 
welbevinden van medewerkers

B. Leidinggevenden voeren een pro-
actief preventief verzuimbeleid

 
Ambitie
De Linge en Lingelocaties bieden hoogwaardige kwaliteit 
en sterke voorzieningen op het gebied van educatie 
en opvang. Om dit te realiseren vindt waar nodig 
herstructurering van locaties plaats om een effectief en 
efficiënt aantal locaties te realiseren. Er is sprake van een 
effectieve en efficiënte inrichting van het servicekantoor 
van de Linge.  

Inrichting van de organisatie
De functie van bestuur berust bij de directeur-bestuurder. 
De Raad van Toezicht onthoudt zich van de feitelijke  
uitoefening van de functie van bestuur en richt zich op  
de uitoefening van intern toezicht. De GMR stelt mede het 
beleid vast en toetst het beleid op de strategische  
 

 
 
 
doelstellingen. De cliëntenraad geeft advies op het vast te  
stellen beleid.
  
Landelijk en regionaal is een trend zichtbaar van 
verdergaande IKC-vorming.  De harmonisatie 
kinderopvang en peuterspeelzaal zijn van invloed op de 
inrichting van onze organisatie. Onze organisatie is erop 
gericht om de harmonisatie door te voeren en tot uiting 
te brengen in opvang en onderwijs binnen het IKC. Hierin 
werken we met 1 team, onder de verantwoordelijkheid van 
1 leidinggevende, en bieden wij educatie, ontwikkeling 
én  opvoeding aan de kinderen. Zo ontwikkelen de 
kinderen zich bij ons in een doorgaande lijn. We hanteren 
hierbij de visie zoals verwoord in de notitie: het integraal 
kindcentrum binnen de Linge. 

Bestuur, management en organisatie

Doelstellingen

1. Bestuur en direc-
teuren sturen op 
kwalitatief even-
wichtige teams

Locatiespecifieke  
uitgangspunten

Personeelsmutaties zijn 
tijdelijk als gevolg van 
zwangerschaps/ oudersc-
hapsverlof.
De begeleiding van nieuwe 
medewerkers en medewerk-
ers die van groep verand-
eren, vindt inhoudelijk plaats 
door directeuren en intern 
begeleiders. De gesprek-
kencyclus met ontwikkeling 
tot persoonlijke leerdoelen 
vinden plaats. Er zijn ook 
enkele beoordelingen gewe-
est.

Tussendoel in 2018

Bij het vervullen van tijdelijke 
vacatures zijn wij op zoek 
naar personeel dat past bij de 
ambities van de school. 
De beoordelingsgesprekken 
vinden eens per 2 jaar plaats. 
Er is een bezinning op per-
soonlijk leren via gesprekken-
cyclus met concrete Persoon-
lijke ontwikkelingsperspectief 
(POP). De flitsbezoeken aan 
de hand van persoonlijke 
leerdoelen en schooldoelen 
worden besproken en ver-
nieuwd.

Merkbaar resultaat

A. Er is beleid met betrekking tot de 
personele bezetting van alle me-
dewerkers, in combinatie met het 
bieden van kwaliteit (normenkader);

B. Het normenkader wordt uitgevo-
erd, gekoppeld aan onderwijskun-
dige doelstellingen en het vormen 
en in stand houden van even-
wichtige teams;

C. Horizontale en verticale mobiliteit 
wordt doelgericht ingezet



3. Daar waar voor 
de organisatie 
grotere ontwikke-
lingsmogelijkheden 
ontstaan, gaat de 
Linge bestuurlijke 
samenwerking, mo-
gelijk fusie aan met 
ketenpartners

Er is structureel overleg met 
ketenpartners t.a.v. o.a. 
cultuur met kwaliteit, zorg 
en welzijn Lingewaard.

De mixfunctionaris or-
ganiseert i.s.m. het IKC 
naschoolse activiteiten. 
Het cultuurprogramma 
wordt verzorgd i.s.m. Open 
Akademie, regiegroep CMK, 
St. Atos St. Batavorum en 
St. De Linge.

A. In 2020 zijn er vormen van 
bestuurlijke samenwerking of 
samensmelting met ketenpartners 
cq andere schoolbesturen. Dit om 
hoogwaardige kwaliteit, sterke 
voorzieningen op het gebied van 
educatie en opvang in de gemeente 
Lingewaard te kunnen bieden

Profilering
Integrale vormen van opvang en educatie, die aansluiten 
bij de voorkeuren van ouders, vormen een krachtig middel 
om de marktpositie van voorschoolse voorzieningen en 
basisscholen in de gemeente Lingewaard te verbeteren en 
te vergroten. Als gevolg van de krimp en door de  

 
harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzalen zal 
de Linge in de toekomst meer marktgericht gaan werken 
en denken. Dit vraagt een uitgewerkte marketingstrategie 
en inzet van PR.

Doelstellingen

1. De Linge en Lin-
gelocaties worden 
door (potentiele) 
klanten en overige 
belanghebbenden 
herkend als een 
organisatie waar 
kwalitatief goede 
opvang en educatie 
worden geboden

Locatiespecifieke  
uitgangspunten

De PR-functionaris van De 
Linge verzorgd maandelijks 
de communicatie t.b.v. het 
IKC.

Indien passend wordt er 
informatie gepubliceerd in 
het gemeentenieuws. Er zijn 
kijkochtenden en informa-
tiemomenten gepland voor 
potentiële nieuwe ouders.

Tussendoel in 2018

De gestelde prognose, 
jaarlijks kiest 28% van de 
ouders voor onze school, 
wordt behaald.

De informatie naar onze 
doelgroep verloopt 
hoofdzakelijk via de site.

Merkbaar resultaat

A. PR en communicatie is gericht op de 
doelgroep. 

B. PR en communicatie is doelgericht 
en planmatig.

C. Iedere locatie richt zich op een 
groeiend percentage van het mark-
taandeel.

Opbrengstgericht besturen
Het bestuur van de Linge biedt een heldere focus omtrent 
‘wat’ van educatie en opvang wordt verwacht en geeft 
ruimte aan locaties om in te vullen ‘hoe’ zij aan deze 
doelen voldoen. Ambities liggen vast voor kwaliteit in 
het strategisch beleidsplan, pedagogisch beleidsplan en 
schoolplan. Het bestuur stuurt en ziet toe op de naleving 
van kwaliteit. Bestuur, voorschoolse voorzieningen en 
scholen maken resultaten zichtbaar via de verantwoording  
 

in jaarverslaglegging. Het bestuur en de directeuren 
met hun teams dragen een gezamenlijke en eigen 
verantwoordelijkheid om de educatiekwaliteit verder te 
versterken. Het verhogen van de opbrengsten vraagt om 
resultaatgericht leiding geven. Dat vereist dat de ambities 
en doelen voor en door de hele organisatie duidelijk 
worden geformuleerd en dat voor de directe omgeving 
transparant is welke resultaten worden geboekt.

Doelstellingen

1. Op alle niveaus 
wordt resultaatger-
icht gestuurd

Locatiespecifieke  
uitgangspunten

Er is een beleidsstuk Sturen 
op kwaliteit geschreven.

Tussendoel in 2018

Binnen iedere geleding 
van de organisatie worden 
de persoonlijk benoemde 
streefdoelen jaarlijks cy-
clisch besproken.

Merkbaar resultaat

A. Sturing vindt plaats door middel van 
het hanteren van sturingsstijlen, pas-
send bij de ontwikkelingsbehoefte 
van medewerkers en de doelstelling 
van de organisatie

Kwaliteitszorg 
We gaan voor kwaliteit. Onder kwaliteitszorg verstaan wij: 
de mate waarin we er in slagen de doelen te bereiken naar 
tevredenheid van de kinderen en hun ouders, ons zelf, de 
teams en de overheid. Onze doelen zijn helder, ambitieus,  

 
aanvaardbaar en aanvaard. We werken op alle niveaus 
voortdurend aan kwaliteitszorg in de cyclus van plan-do-
check-act. 

Doelstellingen

1. De PDCA-cyclus 
wordt toegepast op 
alle beleidsterreinen. 

Locatiespecifieke  
uitgangspunten

Deze cyclus wordt toege-
past bij de POP-gesprekken 
en de resultaatgerichte 
gesprekken met IB en direc-
ties.

Tussendoel in 2018

Het gespreksvoering richt 
zich nadrukkelijk op profes-
sionele vaardigheden.
De beleidsdocumenten 
worden jaarlijks geëvalueerd 
en opnieuw geborgd in de 
schoolmonitor.

Merkbaar resultaat

A. De Linge en Lingelocaties pas-
sen kwaliteitszorg systematisch en 
cyclisch toe

B. Kwaliteitszorg wordt volgens de 
PDCA-cyclus uitgevoerd

Doelstellingen

1. Het bestuur 
faciliteert, op basis 
van resultaatger-
ichte plannen van 
locaties, om goede 
opvang en educa-
tie te realiseren. 
Hiermee behalen we 
de doelstellingen 
genoemd bij de 
domeinen educatie 
en medewerkers

Locatiespecifieke  
uitgangspunten

Door managementrap-
portages en gesprekken en 
het meerjarenplan worden 
de gewenste resultaten van 
het onderwijsproces op 
school gevolgd.

Budgettaire reserveringen 
zijn opgenomen in de jaar-
begroting.
Deze worden vraaggestuurd 
beoordeeld.
Scholing en begeleiding is 
in afstemming met beleid.
Er is een bovenschoolse 
aansturing van facilitaire 
diensten.

Tussendoel in 2018

De  bekostiging voor de 
jaarlijkse ontwikkeltra-
jecten van school worden 
i.s.m. directie gewogen en 
gefiatteerd. De tussenop-
brengst van het onderwijs in 
2018  de “midterm review” 
geeft ruimte om opnieuw 
te bepalen wat nodig is. 
Begrotingen worden in 
oktober aangeleverd en 
vraaggestuurd beoordeeld 
op facilitering.

Merkbaar resultaat

A. Lingelocaties stellen een meer-
jarig plan op, volgens de PDCA-
cyclus, met daarbij een begroting 
gekoppeld aan onderwijskundige 
doelstellingen. Het bestuur fa-
ciliteert om deze plannen uit te 
voeren. 

B. In 2020 is sprake van effectieve en 
efficiënte inzet van locaties binnen 
de gemeente Lingewaard. 

Uitgangspunten hierbij zijn: toekom-
stbestendig onderwijs, sterke voor-
zieningen, kwaliteit van educatie en 
leerlingenaantal. Deze inzet berust 
op vastgelegde voorwaarden om 
goede opvang en educatie te kun-
nen realiseren

C. Locaties passen experimenten 
en pilots toe die bijdragen aan het 
behalen van de doelstellingen ge-
noemd bij educatie en medewerk-
ers

2. In de inrichting 
van de organisatie 
is zichtbaar dat er 
sprake is van een 
doorgaande lijn van 
0-13 jaar

’t Hummelhonk en Pius X 
zijn formeel samengevoegd 
en opereren onder de noe-
mer van IKC Pius X/ ’t Hum-
melhonk. Onderwijs en PSZ/
kinderopvang zijn  onder 
één dak ondergebracht.
De overdracht van kinderen 
die aangemeld zijn bij de 
Pius X verloopt volgens 
een standaardprocedure en 
voor kinderen met een VVE 
indicatie is er een warme 
overdracht.
Er zijn al meerdere ontmoet-
ingsbijeenkomsten geweest 
met beide teams.

De visieontwikkeling in 
doorgaande educatielijnen 
afgerond.
Er is afstemming in elkaars 
expertise en activiteiten. 
Afhankelijk van de harmo-
nisatie van de twee cao’s 
krijgt het IKC beleid verdere 
invulling.
Er zijn structurele overleg 
momenten en structu-
reel gemeenschappelijke 
activiteiten. De OC en MR 
werken samen als een 
inspraakorgaan.

A. Onze locaties verzorgen in 2020 
een doorgaande lijn van 0-13 jaar, 
in educatie en opvoeding.

B. Er is sprake van een herkenbare 
zorgstructuur van 0-13 jaar  

C. Bestaande overlegstructuren 
worden waar mogelijk samen-
gevoegd, (bijv 1 inspraakorgaan)

D. De wijze waarop de IKC’s zijn 
ingericht zijn conform de  notitie: 
het integraal kindcentrum binnen 
de Linge . We werken hierbij naar 
een cheek-to-cheek aanpak, met 
de volgende kenmerken: 

• Meer persoonlijke leerroutes voor 
leerlingen zijn mogelijk 

• Inzet combinatiefuncties  
• Integraal zorg en kindvolgsysteem 
• Eenduidige administratie voor oud-

ers en medewerkers
• Eén leidinggevende 
• Gezamenlijke pedagogische visie  
Gezamenlijke IKC raad (MR en cliën-

tenraad).



2. Financiële impuls-
en worden ingezet 
ten behoeve van 
het vergroten van 
de kwaliteit van de 
educatie

Methodes en leermiddelen 
worden zoveel mogelijk 
tijdig geactualiseerd.
Er wordt onderzocht wat 
voor ICT devices het meest 
geschikt zijn voor een ef-
fectieve inrichting van ons 
onderwijs.

We streven naar moderne 
middelen in ons onderwijs, 
met name de ICT toepassin-
gen zullen er waarschijnlijk 
anders uitzien. We werken 
met adequate ICT middelen, 
die flexibel en draadloos in 
te zetten zijn.

A. Jaarlijks worden middelen vri-
jgemaakt ten behoeve van het 
vergroten van de kwaliteit van het 
onderwijs. Deze middelen worden 
ingezet op basis van resultaat-
gerichte plannen van aanpak op 
bestuurs- en/of locatieniveau.

Ambitie
Alle locaties zijn gehuisvest in kwalitatief goede en 
fysiek en sociaal veilige gebouwen, die passen bij onze 
pedagogische aanpak, onderwijskundige concepten 
en ambities. De inrichting voldoet aan toekomstige 
ontwikkelingen.

We gebruiken onze gebouwen maximaal en creatief. 
Meerjarige onderhoudsplanningen spelen proactief in op 
demografische en onderwijskundige ontwikkelingen.
Het onderwijsleerproces vraagt, naast doelgericht werken 
en handelen vanuit de medewerker, onder andere inzet  

 
van methoden en middelen om de doelen te bereiken.
Dat vraagt om voorzieningen die bijdragen tot het 
realiseren van de onderwijsdoelstellingen. Directeuren 
maken zichtbaar hoe de inzet van (ICT) middelen/
faciliteiten de opbrengsten van het onderwijs voor 
kinderen kan verbeteren. Zij geven aan welke 
investeringen nodig zijn, zowel fysiek als in vaardigheden 
van de leerkrachten, om de kennis en vaardigheden van 
kinderen te vergroten, de inzet (specifieke) software maakt 
daar onderdeel van uit. 

Huisvesting en materieel

Doelstellingen

1. Lingelocaties zijn 
ingericht om in te 
kunnen spelen op 
onderwijsontwikke-
lingen

Locatiespecifieke  
uitgangspunten

Huidige ICT (devices) mid-
delen zijn beperkt, er is te 
weinig wifimogelijkheid. Er 
wordt hoofdzakelijk gebruik 
gemaakt van vaste pc’s. In 
ieder lokaal wordt gewerkt 
met digiborden. 

De afdeling onderwijs Pius 
X maakt onderdeel uit van 
het IKC. 

Dit jaar is de bovenverdie-
ping op de hoofdlocatie 
verbouwd en zijn er meer 
spreekruimtes beschikbaar. 
 
De buitenruimten zijn 
ingrijpend aangepakt en 
verbeterd.
Het gebouw voldoet aan de 
criteria zoals genoemd in 
het einddoel.
Het IKC volgt de plannen 
RI&E en meerjarenonder-
houdsplan.
De uitgangssituatie verschilt 
per locatie en wordt daarom 
beschreven in het locat-
iespecifieke beleidsplan.
 
In 2015-2016 zijn aan-
passingen gedaan voor 
reductie van elektriciteits-
verbruik en kopieerkosten.

Tussendoel in 2018

De leerlingen krijgen struc-
tureel mogelijkheid om digi-
taal leerstof individueel dan 
wel i.s.m. andere leerlingen 
te verwerken. Leerkrachten 
werken professioneel met 
touchscreens en kunnen de 
applicaties goed hanteren.
Tussendoelen t.a.v. di-
dactisch handelen zijn 
in het pedagogisch plan 
uitgewerkt en besproken 
op eenduidigheid in taal en 
gedrag met het voorschools 
en schoolse team en 
worden nageleefd.
De beschikbare spreek-
kamers worden flexibel en 
structureel gebruikt.

De Risico inventarisatie 
wordt eens per 2 jaar door 
een interne medewerker 
uitgevoerd en gecontroleerd 
door officiële bevoegde 
instanties; GGD en Arbo-
dienst 
( Human Dynamics).

Leerkrachten zijn zich 
bewust van energieverbruik 
en houden rekening met 
reductie van kosten. 

Merkbaar resultaat

A. Er is sprake van kwalitatief goed 
en goed onderhouden (ICT) materi-
aal, zowel inhoudelijk, materieel als 
qua digitale infrastructuur.

B. Locatiedirecteuren plannen en be-
groten investeringen ten behoeve 
van materialen en voorzieningen 
om onderwijskundige doelstellingen 
te kunnen behalen.

D. Op iedere locatie is voldoende 
ruimte aanwezig om passend 
onderwijs te kunnen bieden.

E. Iedere locatie zet ruimtes multi-
functioneel in  om leegstand te 
voorkomen.



Ambitie
Het bestuur van de Linge is gericht op het waarborgen 
van de continuïteit van de organisatie, met blijvende 
efficiency en effectiviteit. Hierbij is sprake van een 
gezonde verhouding tussen personele en materiële 
kosten. We werken hierbij vanuit een goed doordachte 
planning en control-cyclus.  Het financieel management 
staat zichtbaar in het teken van de onderwijsprestaties 
en draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Hierbij 
staan de begrippen sturen op financiën en verantwoording 
centraal vanuit de governance benadering.
Het bestuur van de Linge anticipeert op minder structurele 
financiële middelen als gevolg van teruglopende  

 
leerlingaantallen. De Linge zet de beschikbare middelen, 
met advies van directeuren en medezeggenschap in om 
het noodzakelijke voorzieningenniveau op peil te houden 
en de doelstellingen te realiseren. Voor incidentele, niet 
structurele investeringen ten behoeve van innovatie 
en vanuit visie, ambitie en onderwijsconcept, worden 
budgetten vrijgemaakt voor kwaliteitsimpuls. 
De Linge maakt het resultaat van inzet van structurele 
en niet structurele geldstromen en handelen zichtbaar 
in onderwijsopbrengsten en in verantwoording naar de 
stakeholders.
Op deze wijze werken we aan onze verantwoordingsplicht:

Financiën

Input 
Structurele middelen 
Incidentele middelen

Handelen/ 
gedrag

Output

2. De solvabiliteit geeft aan of een organisatie in staat is om op korte en lange termijn aan haar betalings- en aflossingsverplichtingen te voldoen.  
De Inspectie hanteert voor de solvabiliteit een signaleringsgrens van 0,3

3. De liquiditeit geeft aan in welke mate een onderneming haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. De Inspectie hanteert een signaleringsgrens van 0,5

Bijlage 1  

Ambitie

ontwikkeltrajecten 2016 2017 2018 2019 2020

Invoering Zien x

Educatie:
Invoering vernieuwd Taalactief

x

Invoering vernieuwd VLL x

Schoolniveau leerrendement
Basisvakken; lezen, spelling, 
woordenschat

x x x x x

Passend Wijs:
Individuele vaardigheidsscores 95% 
op verwachte groei

x x x x x

Kind/ oudergesprekken x x x

Gerichtheid op maatschappelijke 
waarde:

Ontwikkeling pauzespelen

x x

Bevordering van positief gedrag
  
Invoering Gouden weken

x

Kind  eigenaarschap x x x

Doorgaande leerlijnen

Professionele leercultuur

Ontwikkeling EDI vaardigheden

x x x x x

Inzet Ict devices x x

IKC ontwikkeling
Pedagogisch plan 

x x x

Doelstellingen

1. De Linge en Lin-
gelocaties hebben 
sluitende, beleidsri-
jke en actuele meer-
jarenbegrotingen

Locatiespecifieke  
uitgangspunten

Komende jaren wordt nog 
een forse daling voorzien 
van het exploitatieresultaat 
en daarmee nemen de 
financiële middelen sterk af.
De stichting werkt met een 
controller om sturing te 
bieden op de financierplan-
ning en de begroting ten 
behoeve van schooldoelen-
controlecyclus.

Tussendoel in 2018

Het risicoprofiel is  vast-
gesteld. 
Het meerjaren invester-
ingsplan wordt jaarlijks in 
oktober vastgesteld.

De begroting wordt vast-
gesteld naar aanleiding 
van het jaarplan en de 
schoolplanontwikkelingen 
in de periode 2016-2020.

Merkbaar resultaat

A. Middelen worden ingezet ten behoeve 
van het behalen van doelstellingen 
m.b.t. Educatie en Medewerkers

B. De doelen van het financiële beleid zijn 
afgeleid van de,- of gekoppeld aan de 
beleidsdoelen van De Linge en locaties.

C. Locaties maken een meerjareninves-
teringsplan, gekoppeld aan onderwi-
jskundige doelstellingen

D. Locaties maken een financieel jaar-
plan, waarin de te bereiken resultaten 
vermeld staan

E. Directeuren begroten de capaciteit van 
de formatie, inclusief de behoefte aan 
onderwijs en begeleiding, gerelateerd 
aan het normenkader

2. Er is sprake van 
een gezonde ver-
houding tussen per-
soneel en materiele 
kosten

De HR manager  en de con-
troller geven 2x per jaar in-
zicht in financieringsstroom.
De huidige verdeling van 
de middelen is 83% voor 
personele middelen en 17% 
voor materieel.

Alle uitgaven lopen via 
Afas insite, het stichtings 
betalingssysteem. Er zijn 
2x per jaar onderste-
uningsgesprekken met 
controller.

A. Er is een verhouding van 80% per-
sonele kosten en 20% materiele kosten 

3. De Linge blijft een 
financieel gezonde 
instelling

De solvabiliteit van de laat-
ste vier jaar ligt binnen een 
bandbreedte van 65% 74%.
De Linge houdt bestaande 
contracten tegen het licht 
en richt zich actief op het 
halen van voordeel uit man-
telcontracten, die voor alle 
scholen/ IKC’ s gelden. 

Het leerlingenaantal van 
27 lln. per groep is het 
normatieve kader voor 
inzet van middelen.

A. De Linge hanteert met betrekking tot 
de solvabiliteit2 een ondergrens van 
45% en een bovengrens van 60%. Tot 
2020 wordt er verder geïnvesteerd, 
om de kwaliteit van het onderwijs te 
verbeteren. Deze investeringen worden 
gedaan vanuit reserves

B. De Linge hanteert een liquiditeit onder-
grens van minimaal 1,5 .

C. De Linge hanteert een normatief kader 
voor de inzet van personele lump sum. 

4. Afdekken van de 
risico’s

In de meerjarenplanning 
voor 2016-2020 worden 
de projecten met begroting 
opgenomen. 

De jaarlijkse projecten 
worden in november be-
sproken voor fiatering van 
de directeur bestuurder.

A. Iedere school maakt een risicopro-
fiel, op de vijf domeinen educatie; 
medewerkers; beleid, manage-
ment en organisatie; huisvesting en 
financiën,  met daarin opgenomen 
hoe de risico’s worden afgedekt.

5. Financiën is 
onderdeel van de 
kwaliteitszorg

Jaarverslag stichting De 
Linge.

De jaarlijkse projecten 
worden in november be-
sproken voor fiatering van 
de directeur bestuurder.

A. Het onderdeel financiën maakt 
deel uit van de PDCA-cyclus

B. In de tussentijdse financiële rap-
portages is een verbinding tus-
sen de ingezette middelen en de 
doelstellingen uit het jaarplan/
meerjarenplan.


